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2 Vrij Vertaald

Met trots presenteren wij u het tiende boekje uit de 
serie Vrij Vertaald. Een verzameling van verhalen rond-
om de bevrijding, ooggetuigenverslagen van ouderen 
uit de gemeente Maasdriel. Als een reizend circus 
gaat Vrij Vertaald door Rivierenland, aan het eind van 
2015 zal er van alle 10 gemeenten in Rivierenland zo’n 
boekje zijn. Onze theaterman Leslie Oostveen inter-
viewt hiervoor ouderen uit heel de regio. Hij ontlokt hen 
verhalen en begeleidt hen in de presentatie daarvan. 
Schrijver Henk Fonteyn destilleert uit de interviews 
compacte verhalen, maar wel zo dat het verhalen met 
impact zijn. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat 
Rivierenland werd bevrijd, dus is het nu de hoogste tijd 
om de verhalen veilig te stellen. Niet de grote wereld-
geschiedenis maar de persoonlijke beleving van de 
Rivierenlanders. Rivierenland is bovendien een uniek 
gebied omdat de frontlinie een half jaar lang dwars 
door het gebied heeft gelopen en er daardoor grote 
belevingsverschillen zijn tussen de Rivierenlanders van 
boven en die van onder de Waal. 

Onderdeel van Vrij Vertaald is dat de verhalen van de 
ouderen worden doorgegeven aan de nieuwe 
generatie. We laten scholieren kennis maken met de 
ouderen en hun verhalen, en vragen deze jongeren 
een eigen kunstzinnige invulling aan deze verhalen te 
geven. De ouderen vertellen hun verhalen aan de 
jongeren, de jongeren vertalen deze verhalen naar 
hun eigen belevingswereld en presenteren hun versie 
daarna weer aan de ouderen. De cirkel tussen de 
generaties is daarmee rond. Het is geweldig fijn dat we 
als organisatie van Vrij Vertaald mochten samenwerken 
met zorgcentrum De Leyenstein, Mgr. Zwijsenschool, 
Regionaal Archief Rivierenland, het Driels Museum en 
al de mensen die achter de schermen dit project 
hebben mogelijk gemaakt. 

Wij wensen dat het lezen van dit boekje u net zo veel 
voldoening geeft als wij ervaren hebben bij het 
organiseren van dit project. 

Hans van Gemert - Projectleider Vrij Vertaald

In ieder mens leeft een schat aan verhalen,  
hoe ouder de mens hoe groter de schat.
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Vrij Vertaald is een project waarbij ouderen worden  
gestimuleerd om verhalen te vertellen rondom het thema 
70 jaar bevrijding. Deze verhalen worden doorgegeven 
via een presentatie aan een groep leerlingen van een 
middelbare school. De leerlingen van deze school gaan 
aan de slag met de verhalen. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen de verhalen op een kunstzinnige manier gaan 
“vertalen”, bijvoorbeeld door middel van een 
schilderij, gedicht of liedje. De leerlingen presenteren 
hun vertaling van de verhalen aan de ouderen. 

Vrij Vertaald is een initiatief van Cultuur- en Erfgoedpact 
Rivierenland en wordt gecoördineerd door het 
Servicepunt Amateurkunst. Met Cultuur- en Erfgoedpact 
werken gemeenten en provincie samen aan de  
versterking van kunst en cultuur in de Gelderse regio’s. 

Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland bestaat uit de 
gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-
Betuwe, Neerijnen, Maasdriel, Lingewaal, Tiel, West 
Maas en Waal en Zaltbommel.
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Wij werden in goederenwagons 
op stro vervoerd
Paula van Dalen - 86 jaar
Ik ben als enig kind opgegroeid. Mijn vader was tuinder. Toen de oorlog begon was ik 
nog een schoolmeisje. De lagere school heb ik kunnen afmaken, daarna kwam ik thuis 
om te helpen in de huishouding en op het land, boontjes poten en aardappels rooien. 
Tegenwoordig zouden ze het kinderarbeid noemen, maar het was toen niet anders. Van de 
beginjaren van de oorlog weet ik bijna niets meer, het is eigenlijk tot het najaar van 1944 
heel rustig in ons dorp geweest. 

Dat veranderde toen het zuiden van Nederland bevrijd werd en de Engelsen onder de 
Maas lagen en de Duitsers zich terugtrokken tot boven de Waal. Wij kwamen in het 
frontgebied te liggen, precies tussen de vuurlinies. Ik weet nog dat de brug bij Hedel 
gebombardeerd werd. Het werd te gevaarlijk om daar nog te blijven wonen. Op last van de 
Duitsers moesten we in januari 1945 evacueren. Mijn ouders hadden het najaar daarvoor 
uit voorzorg flink wat linnengoed begraven in onze akker. In een wasketel, die trouwens 
niet echt waterdicht bleek! Toen we bezig waren om die ketel weer op te graven omdat 
we kleding en linnengoed wilden meenemen, kwam er een Duitse soldaat met getrokken 
wapen op ons af. Pas nadat hij zich ervan verzekerd had dat het hier om ongevaarlijke 
zaken ging, mochten we onze spullen meenemen. 
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Veel van wat we bij de evacuatie thuis achterlieten, 
bleek toen we na de bevrijding terugkwamen, gesto-
len. Onder meer al mijn moeders potten met geweckte 
groenten. Wie dat gedaan heeft? Wij zijn er nooit achter 
gekomen.

Als evacuees kwamen we aanvankelijk in Well terecht. 
Onze handwagen stond daar op straat voor de deur.  
Op zeker moment kwamen er Duitsers op af die de 
wielen eraf wilden slopen. Daarop is ‘Zwarte An’ naar 
buiten gestormd en vreselijk tegen hen uitgevaren, 
zodat ze beschaamd afdropen. An was nota bene een 
Jodin, getrouwd met een man uit Well. Ze woonden met 
hun baby’tje van zes weken in Den Bosch, maar waren 
op familiebezoek in Well toen de Engelsen oprukten tot 
de Maas en konden sindsdien niet meer terug. 



1

6 Vrij Vertaald

Wij werden in goederenwagons 
op stro vervoerd
Paula van Dalen - 86 jaar

Wij hebben korte tijd in Well en vervolgens in Bruchem gezeten, maar uiteindelijk was het de 
bedoeling dat we naar Friesland gingen. Dat was een hele reis. Eerst lopen tot Schalkwijk, 
met de handwagen met alle spullen erop. Daar moesten we op de trein naar Utrecht, waar 
de Duitsers de locomotief nodig bleken te hebben, zodat wij allemaal in het Beursgebouw 
moesten slapen. De dag daarop ging het verder richting Friesland. Niet in een touringcar, 
zoals vluchtelingen tegenwoordig. Wij werden in goederenwagons gestopt waar ze stro in 
gelegd hadden. En eenmaal in Leeuwarden moesten we allemaal in bad en werden onze 
kleren gestoomd, want we brachten uit die wagons allemaal van die witachtige beestjes mee, 
‘kleerluizen’ noemden ze die.

Met mijn vader en moeder kwam ik op een boerderij in Goutum terecht, een paar kilometer 
buiten Leeuwarden, waar we bij heel aardige mensen de bevrijding hebben afgewacht. Mijn 
vader wilde hen betalen voor ons verblijf, maar ze weigerden iets van ons aan te nemen. ‘Jullie 
zijn met ons, jullie leven met ons, jullie eten met ons!’ , zei de boer altijd en hij wilde geen cent 
van ons hebben! Ik werd al snel goede vriendinnen met hun dochter. Tot lang na de oorlog 
hebben we contact gehouden. Zij is helaas al op dertigjarige leeftijd overleden.
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Een boeketje voor 
Prinses Juliana
Gien Vissers - 80 jaar
Voor mij was, hoe gek het ook klinkt, de oorlog een 
avontuurlijke en overwegend mooie tijd. Ik ben met 
mijn drie zussen en drie broers opgegroeid in ‘De 
Engel’, in de vooroorlogse jaren in Kerkdriel een 
bekende horecagelegenheid, herberg, pension en 
sociëteit ineen. Mijn vader was de cafébaas, mijn 
moeder zorgde voor de pensiongasten; drie jonge 
onderwijzers.

Voor ons begon de oorlog pas echt merkbaar te 
worden in het najaar van 1944 toen we moesten 
evacueren. Voor mij eigenlijk vooral een opwindende 
gebeurtenis. Vader begroef allerlei kostbaarheden 
in onze tuin, mijn broers bouwden een handkar met 
grote fietswielen, en moeder zei ons dat we zoveel 
mogelijk kleren over elkaar moesten aantrekken als 
we maar konden: jurken, blouses, vestjes, jassen… 
Ik vond het allemaal geweldig spannend! 

We kwamen in Ammerzoden terecht bij een wel-
gestelde familie met drie dochtertjes in onze leeftijd. 
Die meisjes hadden prachtig speelgoed, autopeds 
en fietsen, een vliegende Hollander en er was zelfs 
een piano! Dat vond ik prachtig, want ik ben muzi-
kaal en ik hield toen al veel van muziek! We konden 
ontzettend goed met elkaar opschieten.

We sliepen voor de veiligheid allemaal in de grote 
kelder onder het huis, met van die gewelven en 
schappen in de muur, waarin onze bedden waren 
opgemaakt. Daar lagen we dan met alle kinderen 
en ’s avonds rond een uur of elf kwamen ook de 
volwassenen beneden. Dan hoorden we nog het 
geroezemoes als ze bij het licht van een kaarsje 
hun avondgebeden zeiden en nog wat met elkaar 
spraken. Ik voelde me dan zo veilig en geborgen, het 
was echt een fijne sfeer! 
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Een boeketje voor 
Prinses Juliana
Gien Vissers- 80 jaar

Op de oprit van het huis van ons gastgezin hadden de Duitsers hun gaarkeuken. 
’s Avonds maakten die jongens muziek en zongen, dat vond ik prachtig. Ik wist natuurlijk 
totaal niet wat er allemaal aan de hand was, ik was een kind. Mijn ouders zullen in die 
oorlogstijd wel regelmatig grote zorgen hebben gehad, maar dat hebben ze ons nooit 
laten merken. 

Van Ammerzoden zijn we later die winter over de destijds bevroren Maas weer naar Driel 
teruggelopen. We hebben een paar dagen bij een tante gelogeerd, maar toen moesten 
we van de Duitsers toch weer vertrekken. Ditmaal kwamen we in Hurwenen terecht, 
aan een lange weg die van de Waaldijk naar de Provinciale weg liep. Halverwege die 
weg stond het huis waar wij verbleven, en helemaal aan het begin van die weg was een 
vriendinnetje uit Driel ondergebracht. Op een middag liep ik daarheen om bij haar te 
gaan spelen, toen er een V1 over vloog die ineens ophield met brommen! En we wisten 
allemaal: als je niets meer hoort, komt zo’n projectiel omlaag! Daar waren we allemaal 
goed van doordrongen, dus ik rende voor mijn leven, die vijfhonderd meter. En dat is een 
heel eind voor een kind hoor! Dat was een akelige ervaring die me nog lang bijgebleven 
is! Die V1 is inderdaad dicht in de buurt neergekomen, op de bakkerij van Martens in 
Hurwenen. Alles lag in puin!
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In Hurwenen heb ik mijn tiende verjaardag gevierd. Daarna zijn we nog in 
Zaltbommel terechtgekomen, waar we zelfs weer naar school zijn geweest. 
Daar hebben we ook de bevrijding meegemaakt. Prinses Juliana, kwam op 
bezoek en ik was uitverkoren om haar een boeketje aan te bieden. 
Zenuwachtig dat ik was! Maar toen ze eenmaal verscheen was ik eigenlijk 
een beetje teleurgesteld, zo gewoon als ze er uitzag, met een verregend 
kapsel en een grijze regenjas. Helemaal niet zoals ik me een prinses had 
voorgesteld.

Toen we na de oorlog weer thuis kwamen, waren we allerlei spulletjes kwijt. 
Ik betwijfel sterk of dat door de Duitsers is gebeurd. Al die huizen stonden 
natuurlijk leeg, de deuren stonden bij wijze van spreken wagenwijd open. 
Onmogelijk te zeggen wie er dingen weggehaald hebben. Maar mijn moeder 
zei: “We mogen blij zijn dat we het er allemaal levend afgebracht hebben, 
laten ze er maar plezier van hebben!” 

Schilderij van het ouderlijk huis van Gien.
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De muizen kropen 
over ons heen! 
Maria van Campenhout - 94 jaar
Mijn ouders hadden negen kinderen. Vader was gemeentesecretaris in Kerkdriel. We woonden in 
een grote dubbele woning aan de Nieuwstraat. Aan de ene kant de burgemeester, aan de andere 
kant de gemeentesecretaris. Toen de oorlog uitbrak, was ik al negentien jaar oud. Ik had in de 
jaren daarvoor op kostschool in Tilburg gezeten en werkte inmiddels als kantoorbediende bij 
een brandstoffenhandel in Den Bosch. Daar ben ik in de oorlog ook blijven werken, zolang het 
mogelijk was. 

Mijn broer Jan was actief bij de Ondergrondse. Op zijn verzoek smokkelde ik bonkaarten voor 
onderduikers mee naar Den Bosch. Die werden mij bezorgd door Van Rezewijk, een jongeman 
die in Driel op het gemeentehuis werkte. Ik kreeg dan een grote enveloppe mee die ik onder mijn 
kleding stopte. Ik was soms wel bang, want in Hedel waren Duitsers gelegerd in een  kazerne 
van de Hollandse genie en vaak stapten er Duitse soldaten op de bus naar Den Bosch. Soms 
zaten ze zelfs naast me. Maar ik ben nooit gecontroleerd. In Den Bosch bracht ik de bonnen bij 
een fietsenmaker, ergens in een klein straatje. Als de man nu hier binnenkwam, zou ik hem nóg 
herkennen! Mijn ouders wisten niets van de illegale activiteiten van hun kinderen, dat hielden we 
stil, want ze zouden zich vreselijk bezorgd gemaakt hebben. Nu dachten ze dat de regelmatige 
verschijning van Van Rezewijk, die van mijn leeftijd was, op een ontluikende romance duidde. Ik 
liet hen maar in die waan…
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In het najaar van 1944 reden er geen bussen meer naar Den 
Bosch. Zuid-Nederland was bevrijd en ik kon niet meer naar 
mijn werk. We zaten hier eigenlijk op een eiland. Datzelfde 
najaar moesten we op last van de Duitsers evacueren. Wij 
zijn naar Zoelmond gegaan. Het hele gezin, met twee onder-
duikers, jonge mannen uit Den Haag die dankzij mijn broer 
die in Den Bosch op de H.T.S. zat, bij ons terecht gekomen 
waren. Een oom en tante met hun zoons gingen tegelijk met 
ons naar Zoelmond. We konden niet allemaal op hetzelfde 
adres terecht, en zo kwamen de acht jongens (vier van mijn 
broers, mijn twee neven en de twee onderduikers) bij een 
boerenleider terecht, een NSB’er dus. Maar hij zei meteen 
tegen mijn vader: “Je hoeft geen angst te hebben, ik zal ze 
niet aangeven voor de Arbeitseinsatz.” Dat heeft hij ook 
niet gedaan en toen hij direct na de oorlog werd opge-
pakt, heeft mijn vader een brief geschreven en daarin te 
zijner gunste gesproken. Hij is kort daarop dan ook weer 
vrijgelaten.
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De muizen kropen 
over ons heen!
Maria van Campenhout - 94 jaar

Stukje tekst over de foto

Ik kwam met twee zussen bij een ouder boerenechtpaar met één vrijgezelle zoon die de vijftig 
al gepasseerd was. Ze hadden een grote boerderij, maar wij moesten toch in de stal boven de 
koeien slapen. Nou, we hebben geen oog dicht gedaan, de muizen kropen over ons heen! De 
dag daarop heeft mijn vader weten te bewerkstelligen dat we in een gewone kamer boven in de 
boerderij mochten slapen. De eerste keer dat we daar aan tafel zaten, sloeg de boerin de Bijbel 
open en las luidop: “Mijn zoon, pleeg geen overspel!” Zijn moeder wilde hem, met opeens drie 
opgroeiende meiden over de vloer, kennelijk in het gareel houden!

Uiteindelijk, tegen het einde van de oorlog, mochten we weer terugkeren naar onze eigen om-
geving. Niet naar ons eigen huis, dat lag in het spergebied, maar we hebben toen nog een tijd 
bij de familie Gloudemans verbleven. Ik heb gezien dat de Duitsers de kerktorens in het dorp 
hebben opgeblazen. En ook ons eigen huis is behoorlijk beschadigd, omdat de Duitsers die 
erin zaten de brandkast van mijn vader hebben laten springen. Die was daar altijd blijven staan, 
want mijn vader vertrouwde erop dat toch niemand die open zou kunnen maken. Maar het is 
de Duitsers wel gelukt en ons halve huis was ingestort! Later is het provisorisch opgeknapt en 
konden we er toch weer in trekken. Op 5 mei 1945 hing mijn broer de vlag uit en een 
gefrustreerde Duitser die bij ons door de straat liep, joeg er een kogel dwars doorheen! 
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Ik moest aardappels schillen 
voor de Duitsers
Jaan Comans - 89 jaar
Ik ben geboren en getogen in Hoenzadriel, een 
gehuchtje langs de dijk even buiten Kerkdriel. Ik 
woonde daar met mijn ouders en mijn zusje. Ons 
gezin had veel groter kunnen zijn, maar de tweeling 
is bij de geboorte gestorven. Ik herinner me nog dat 
hun lichaampjes in twee schoenendozen onder het 
bed bij mijn ouders stonden. Die moest mijn vader 
’s avonds op het kerkhof gaan begraven. Ook heb 
ik nog een broertje gehad, die helaas op zevenjarige 
leeftijd aan difterie is overleden. Ons moeder moest 
altijd huilen als het over hem ging. Mijn vader was los 
werkman. Hij pakte elk karwei aan dat hij kon krijgen. 
Ook had hij wat land in pacht, waarop hij groenten 
verbouwde. Ik hielp hem vaak.

Van de meidagen in 1940 herinner ik me nog de vele 
Hollandse soldaten die bij ons aan de dijk lagen. 
Ze zouden op die eerste oorlogsdag bij ons koffie 

komen vatten, maar ineens moesten ze allemaal 
opbreken en richting Arnhem verplaatsen. Ook zie ik 
nog die grote vliegtuigen vanuit het zuiden over-
komen, richting de Randstad. Na de overgave werd 
het allemaal weer rustig, tot het najaar van 1944. 
Iedereen moest toen evacueren. Het begon voor 
ons met een week in Ammerzoden. We waren nog 
maar nauwelijks weer terug of er stond iemand van 
de plaatselijke N.S.B. op de stoep: mijn zusje en ik 
moesten voor de Duitsers aardappels komen schil-
len in het slachthuis van Verdonck. Mijn zus wilde 
niet, die hield zich ziek, maar ik heb het een volle 
week gedaan. De Duitsers gaven me wel regelmatig 
een stukje vlees voor thuis mee. Ik weet nog dat we 
een keer met de hele buurt in de schuilkelder zaten 
en dat mijn moeder daar ham zat te snijden en aan 
iedereen uitdeelde.
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Ik moest aardappels schillen 
voor de Duitsers
Jaan Comans- 89 jaar

Wij zijn, omdat ons eigen huis in het spergebied lag, vervolgens enige tijd in de Voorstraat terecht 
gekomen. Een schokkende gebeurtenis in die dagen was het neerstorten van een V1 bij ons in de 
straat. Een meisje uit Rossum is daarbij om het leven gekomen. Voor die V1’s waren we heel bang! 

Van de Voorstraat ging het naar de Veersteeg, waar we in een boerenschuur moesten overnachten. 
De dag daarop met paard en wagen verder, richting Beesd. Op de wagen ons gezin, de familie De 
Goeij met acht kinderen en pastoor Maas. In Beesd kregen we onderdak in een heel groot huis. Er 
was ook nog een barones in de kost en een Duitse officier. We werden niet onvriendelijk ontvangen, 
maar uiteindelijk was het toch geen prettig adres. We sliepen op stro in de stal, voor de koeien. 
’s Avonds om tien uur kwam de boer de koeien hooi geven en dan waren wij ook met hooi bedekt! 
Ze hadden onder het huis een grote kelder die vol aardappels lag. Die waren van de gemeente. Wij 
moesten voor ons eigen voedsel zorgen en ik heb toen een keertje een paar aardappels uit die kelder 
gepakt. Wat was die vrouw toen kwaad! Toen ik enige tijd later difterie kreeg, wilde ze niet eens een 
litertje melk afstaan, die moesten we duur betalen. 

Na de bevrijding bleek dat ons huis op de dijk in Hoensadriel volledig kapotgeschoten was. We trok-
ken bij een oom en tante in, totdat de noodwoningen gereed waren. Maar er was ook feest! Er werd 
een tent midden in het dorp gezet en daar konden we dansen. Dat was echt een bevrijdingsfeest!
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Vier dagen lopen
op blote voeten
Nolly Lukassen - 82 jaar
Mijn vader werkte als hoofdmachinist op een baggermolen. Daar 
woonden we als gezin ook op: vader, moeder, mijn twee zusjes 
en ik. We hebben voor de oorlog jaren in België doorgebracht, 
want vader werkte aan het Albertkanaal dat in de jaren dertig 
werd gegraven. Toen de oorlog uitbrak lagen we bij Groesbeek 
en moesten we uitwijken naar de dode arm van de Maas. Zo 
zijn we in Kerkdriel terechtgekomen. Daar waren we in die jaren 
echte vreemdelingen, we spraken met een Belgische tongval, 
heel anders dan de mensen hier. Als kinderen werden we ook wel 
gepest.

Al snel na de capitulatie werd mijn vader door de Duitsers 
gedwongen om in Frankrijk te gaan baggeren. Ik bleef met mijn 
moeder en zusjes op een woonark wonen. Er lagen nogal wat 
schepen rondom ons en die werden geregeld door Engelse jagers 
beschoten. We hebben vaak moeten schuilen in een gepantserde 
zuiger.
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Mijn vader zag ik maar heel sporadisch, als hij een 
tijdje met verlof kon. In juni 1943 is hij nog thuis 
geweest. Wat daarna gebeurd is, hebben we nooit 
precies geweten, maar hij schijnt door de 
Duitsers gearresteerd te zijn en in mei l944 moest 
mijn moeder zich bij de Duitse Ortskommandantur 
in Utrecht melden en daar kreeg ze te horen dat hij 
eerder die maand in Bordeaux geëxecuteerd is, 42 
jaar oud. Over het hoe en waarom werd geen uitleg 
gegeven. Hij is begraven in een massagraf. Ergens 
ten noorden van Parijs is een ereveld, waar zijn 
naam, tezamen met die van andere Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in Frankrijk, op een gedenk-
plaat staat. Maar we zijn nooit te weten gekomen 
waar hij begraven is. 
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Vier dagen lopen 
op blote voeten
Nolly Lukassen- 82 jaar

Ineens had ik geen vader meer en zat mijn moeder met drie jonge 
meisjes en een baby, mijn broertje, dat na het laatste verlof van mijn 
vader geboren was. Met haar vier kinderen heeft zij januari 1945 naar 
Friesland moeten evacueren. We kwamen in Bolsward terecht. Ik ben 
nog altijd diep onder de indruk van de veerkracht en vechtlust van mijn 
moeder. Zelfs al moet ze heel veel verdriet hebben gehad en regelmatig 
uitgeput zijn geweest, ze bleef doorgaan voor ons en probeerde te 
voorkomen dat onze jeugd alleen maar door verdriet overschaduwd 
werd. Ze kon echter niet voorkomen dat we armoede hebben geleden. 
Toen we na de bevrijding terug naar Groesbeek konden, hebben we 
die reis in vier dagen op blote voeten moeten afleggen. We hadden 
geen schoenen meer. En dan ’s avonds bij een boer in het hooi slapen 
en met onze voeten in een bak met water! In Ede stonden een paar 
Engelse legerwagens. De soldaten aten witbrood met boter uit blik. Ze 
gaven ons een paar sneden. Dat was voor ons net een gebakje!
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6 Mijn vader is uit
Duitsland gevlucht
Betsie Sannen - 84 jaar
We waren thuis met z’n elven en we woonden in een behoorlijk groot huis. Mijn vader 
had een bakkerij. Als ik aan ons leven in oorlogstijd denk, is het eerste dat bij me op-
komt dat alles schaars was en op de bon: kleding, schoeisel, kolen, levensmiddelen. 

Een tweede herinnering is die aan de twee schuilkelders die onder ons huis werden 
aangelegd. Één voor wie in het voorhuis waren, de andere onder de bakkerij. Die 
schuilkelders waren nodig ook, want vanaf najaar 1944 leefden we in frontgebied en 
we hebben er meermalen in gezeten. 

Maar mijn meest angstige herinnering hangt samen met de terugkeer van mijn vader 
uit gedwongen Duitse krijgsdienst. Hij was gedeserteerd en via allerlei omzwer-
vingen door Duitsland uiteindelijk weer thuis gekomen. Toen hij voor de deur stond, 
herkende ik hem niet eens meer, hij was broodmager en had een baard. Hij was nog 
maar amper thuis of op een morgen, terwijl mijn moeder buiten bezig was om op het 
wasrek overalls schoon te schrobben, kwamen er ineens drie Duitse rechercheurs 
op ons huis aflopen. Moeder was een sterke vrouw. Ze begreep onmiddellijk dat ze 
tijd moest zien te winnen en begon tegen die rechercheurs luidkeels te klagen over 
alle moeite die ze als vrouw had om het gezin draaiende te houden met een man die 
gedwongen in Duitsland moest werken… 
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Mijn vader is uit
Duitsland gevlucht
Betsie Sannen- 84 jaar
Die tijd heeft mijn vader kunnen benutten om zich te verbergen. Tussen het 
voorhuis en het achterhuis, dat er haaks opstond, waren wat schuine wanden. 
Voor één van die schuine wanden stond een kast en achter die kast heeft mijn 
vader zich verstopt. Uiteindelijk gingen die drie Duitsers toch naar binnen en 
hebben met hun sabels op allerlei plekken gepord en geprikt. Maar achter die 
kast hebben ze niet gekeken. Ze zijn ter onverrichterzake afgedropen en niet 
meer teruggekomen. En vader verbleef als onderduiker in zijn eigen huis tot we 
moesten evacueren. Dat was in de winter van 1944 en ik weet nog hoe koud 
we het hadden, zonder goede schoenen, zonder wanten en warme winterkle-
ding. En alles lopen! Mijn vader had een karretje met twee ongelijke wielen in 
elkaar geknutseld voor mijn moeder, want die had kort daarvoor een miskraam 
gehad en was nog maar amper terug uit het ziekenhuis. Het karretje hing wel 
scheef, maar ze behoefde in elk geval niet te lopen! We zijn via Waardenburg 
en Geldermalsen in Kuilenburg terechtgekomen, vanwaar we in een veewagon 
over het spoor naar Leeuwarden werden getransporteerd. Daar moesten we 
eerst ontluisd worden! Mijn oudste zus, die gezinsverzorgster was, heeft nog 
meegeholpen met ontluizen. En net toen we daar allemaal in ons blootje zaten, 
kwam er luchtalarm en moesten we, met inderhaast iets over ons heen getrok-
ken zonder te kijken of het paste, de schuilkelder in!



De zusjes van Betsie. 
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De ouders van Betsie.
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Bang ben ik maar 
zelden geweest
Theo Hanegraaf - 90 jaar
Mijn ouders waren in 1920 geëmigreerd naar Kimberley, in Wisconsin, een van de Amerikaanse 
staten. Daar is mijn oudste broer geboren, maar helaas op eenjarige leeftijd ook weer overleden. Toen 
bovendien de vader van mijn moeder in Maren overleed, kreeg zij zoveel heimwee naar Nederland 
dat mijn vader in 1922 besloot om terug te keren en te gaan boeren op de boerderij van zijn overleden 
schoonvader. In 1935 zijn we als gezin naar Alem verhuisd. Daar woonden we toen de oorlog uitbrak. Ik 
heb in die eerste oorlogsjaren nog de lagere landbouwschool in Oss kunnen afmaken en ging 
vervolgens bij mijn vader in het bedrijf aan de slag. 

Voor een jongen van mijn leeftijd was de oorlog voor alles interessant, een tijd vol avontuur. Bang 
ben ik maar zelden geweest. Op 5 januari 1943 kreeg ik de oproep voor de Arbeidsdienst en werd 
in Limburg te werk gesteld in de heideontginning. Het project stond onder toezicht van Nederlandse 
NSB’ers. Ze dachten ons daar een beetje te kunnen hersenspoelen met Nazipropaganda, maar het 
verzet daartegen was groot en ze bereikten weinig. Op 2 juni 1943 werd ik ontslagen, nadat ik mijn 
zes maanden erop had zitten. Maar nauwelijks thuis ontving ik een oproep om gekeurd te worden voor 
tewerkstelling in Duitsland. Ik heb me toen ijlings met terugwerkende kracht kunnen laten inschrijven 
bij de Middelbare Landbouwschool in Boxtel, want met zo’n bewijs van inschrijving kon je vrijstelling 
krijgen. Men deed wel moeilijk, vroeg waarom ik daar niet eerder mee gekomen was, maar verschafte 
me uiteindelijk het gewenste document dat me vrijwaarde voor werk in Duitsland. En zo heb ik dus in 
de oorlogsjaren min of meer door de omstandigheden gedwongen, ook nog de Middelbare 
Landbouwschool gevolgd en na de oorlog weten af te maken. 



Persoonsbewijs van Theo. 
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Bang ben ik maar 
zelden geweest
Theo Hanegraaf - 90 jaar

De oorlog kwam ons dicht op de huid toen we gedwongen werden om te evacueren. 
Dat is zelfs meermalen het geval geweest. De eerste keer was in de zomer van 1944, 
vlak voordat Brabant bevrijd werd. We kwamen terecht bij een oom en tante in Rosmalen 
met dertien kinderen, waarbij al een ander gezin van zes personen verbleef. Ook was 
er een ondergedoken Rus en bovendien Duitse inkwartiering. Gelukkig hadden ze een 
grote ruimte onder het huis en wij bouwden een grote schuilkelder waar je wel met z’n 
twintigen kon slapen, maar het was geen gelukkige situatie. Toch heb ik er wel een mooie 
herinnering aan. Ik ging met mijn neef op jacht naar hout voor die schuilkelder in het 
sparrenbos van Rosmalen. Daar liepen we Duitsers tegen het lijf die ons dat verboden. 
Mijn neef kwam toen met een vrijpostig voorstel: wij zagen de bomen om en laten de 
helft voor jullie liggen. Daar gingen ze mee akkoord. Waarop wij die bomen omzaagden, 
ervan door gingen met de onderste helft van de stammen en de bovenste helft voor de 
Duitsers lieten liggen. Zoveel lef had je op die leeftijd …

Na een paar weken zijn we teruggekeerd naar huis. Onze streek was intussen frontgebied 
geworden en de Duitsers dwongen ons om schuttersputten te graven en van grote rollen 
prikkeldraad versperringen te maken.
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Bang ben ik maar
zelden geweest
Theo Hanegraaf- 90 jaar

Op 12 november 1944 zijn we voor de tweede keer geëvacueerd, nu naar Rossum. Mijn zus was trouwens 
al die tijd nog in Rosmalen. Toen ik terugkeerde zou zij nog wat langer bij de familie verblijven, maar omdat 
Brabant intussen bevrijd gebied was, kon ze ook niet meer terug naar huis. En mijn jongere broer is met 
een vriend per kano vanuit Rossum naar bevrijd Nederland ontsnapt. Ik heb pas veel later beseft hoeveel 
zorgen mijn ouders gehad moeten hebben, want van beiden hebben ze zowat een half jaar, tot de 
bevrijding, niets meer gehoord of gezien. 

In april 1945, toen iedereen wel voelde dat het bijna gedaan was met de oorlog, waren er nog fanatieke 
SS’ers die zich lieten gelden. Zo werd ik samen met dorpsgenoten op 25 april gesommeerd om met 
paard en wagen in Drumpt fosforbommen te laden en deze in Doorn af te leveren. Dat was een hachelijke 
onderneming, zeker toen er Engelse jagers boven ons hoofd verschenen. Gelukkig zagen ze dat wij 
burgers waren, anders was het slecht met ons afgelopen. 

We zijn na allerlei nachtelijke avonturen de avond daarop terug op huis aangegaan. Maar we konden de 
brug bij Bommel die door mannen van de Kriegsmarine bewaakt werd, niet zomaar over. Toen hebben we 
het erop gewaagd om met z’n vieren op die militairen af te stappen en een zielig verhaal op te hangen over 
SS’ers die ons gedwongen hadden om voor hun te werken en die onze paarden hadden afgepakt. Die 
Duitse marinemensen hadden zo’n hekel aan de SS dat een van hen ter plekke op een blocknootvelletje 
voor ons een verklaring schreef dat wij toestemming hadden om over de brug te lopen. Ik heb dat briefje, 
getekend door ene adjudant Reimpelt, mijn hele leven bewaard. 
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Mijn vader wilde het
water niet over 
Jo Hooymans - 90 jaar
Mijn vader werkte op de steenfabriek. Dat was geen 
vetpot. We hadden een groot gezin en als bij vorst de 
steenfabriek stil lag, moest hij steun trekken. Toch zijn we 
nooit iets tekort gekomen. Vader was een alleskunner: hij 
trad op als kapper, schoenmaker en timmerman. Hij kon 
van alles. Ook hadden we nog een stukje bouwland in 
pacht en we mestten elk jaar twee biggetjes vet.

Op 14-jarige leeftijd ging ik, net als één van mijn zusjes 
en nog meer meisjes uit Kerkdriel, in Zaltbommel werken, 
in de knopenfabriek van Güppertz. Dat was een goede 
baas. Als we bij slecht weer verkleumd en nat aan kwa-
men fietsen, kregen we de tijd om bij de grote kachel op 
te drogen en warm te worden. Mijn loon leverde ik
natuurlijk thuis in, mijn ouders konden het goed gebruik-
en en ik was blij dat ik het ons moeder kon geven!

Van de eerste oorlogsdagen herinner ik me dat onze baas 
ons allemaal naar huis stuurde, want, zo zei hij, er gaat 

straks iets gebeuren met de brug bij Bommel. Die is toen 
inderdaad opgeblazen door de Nederlandse militairen, 
en even later ging ook de brug bij Hedel plat. Maar na 
de capitulatie konden we weer gewoon aan het werk 
in de knopenfabriek. Die tijd is voor mij en mijn familie 
trouwens om een heel andere reden dan de oorlog nog 
heel spannend geweest. Ik moest namelijk datzelfde jaar, 
1940, geopereerd worden aan mijn schildklier en was er 
zo ernstig aan toe, dat de familie naar het ziekenhuis in 
Utrecht werd ontboden om afscheid van me te nemen. 
Gelukkig ben ik er toch bovenop gekomen. Toen ik het 
ziekenhuis mocht verlaten, kwam mijn vader me halen. 
We zijn met de trein tot Waardenburg gereisd. Verder 
konden we niet omdat de Bommelse brug eruit lag. Ver-
volgens met het pontje over de Waal naar Zaltbommel, 
waar we bij mevrouw Güppertz van de knopenfabriek 
mochten uitrusten. En Verder ging het bij vader achterop 
de fiets, een lange en moeizame rit en we kregen nog een 
lekke band ook! 
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Mevrouw Güppertz had erop aangedrongen dat we een taxi namen, maar daar had 
mijn vader geen geld voor. Achteraf hebben we bedacht dat zij waarschijnlijk die taxi 
voor ons had willen betalen, want ze was altijd zeer begaan met haar personeel. Op 
mijn 16e ben ik in betrekking gegaan in Den Bosch, maar ik had erge heimwee naar 
huis. Gelukkig kon ik toen in Driel aan het werk, in hotel ‘De Engel’.

Op 23 september 1944 moesten we evacueren. We woonden langs de dijk. Vlak achter 
ons huis lagen schepen. Vlak voordat wij vertrokken, werd het hoog water in de Maas, 
zo hoog dat het water van de rivier tegen de muur van ons huis stond. 

Tijdens de evacuatie zijn we eerst een poosje in Hurwenen geweest, toen weer even 
terug naar huis en daarna met ons hele hebben en houwen naar Ammerzoden, bij de 
familie Van Geffen. Hij was mandenmaker en we verbleven met het hele gezin in zijn 
werkplaats. We hebben daar trouwens regelmatig in de schuilkelder gezeten die mijn 
vader gegraven had. Dat was het eerste wat hij deed, overal waar we kwamen, want hij 
maakte zich zorgen om onze veiligheid. Zelf heb ik maar weinig momenten gekend dat 
ik bang was. Maar mijn vader wel! Dat waren wij helemaal niet gewend, hij was altijd de 
rots in ons gezin. Niet dat hij toegaf dat hij angstig was, maar we merkten het wel.

Mijn vader wilde het 
water niet over
Jo Hooymans - 90 jaar
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Na een tijd in Ammerzoden zijn we toch weer naar Driel terug gegaan. Tot aan de 
bevrijding hebben we aan de Veersteeg in het huis van een oom van mijn vader 
gewoond. Zelf was de familie naar Friesland geëvacueerd. Maar mijn vader wilde 
het water niet over! En omdat aan de Veersteeg boeren woonden die toestem-
ming hadden om te blijven om voor hun vee te zorgen, lukte het ons ook om daar 
tot de bevrijding te blijven zitten. Toen we na de evacuatietijd voor het eerst weer 
in ons eigen huis aan de dijk kwamen, was het water weer gezakt, maar lag er 
tegen ons raam een munitieschip op het droge! We zijn dagen bezig geweest om 
het huis schoon te maken. Er hadden Duitsers in gezeten en die hadden de 
slaapkamer van mijn zus An en mij als WC gebruikt.

Mijn broertje had die laatste winter heel veel last van schurft over zijn hele 
lichaam. Hij had vreselijke jeuk en hij had zijn billen zo kapot gekrabd dat hij bijna 
niet meer kon zitten. Na de oorlog kwam iemand van het Wit-Gele Kruis aan de 
deur vragen of er in ons gezin schurft was voorgekomen. Ik was op dat moment 
alleen thuis en antwoordde bevestigend. Toen moeder later thuiskwam, zei ze: 
“Oh verschrikkelijk, dat had je niet mogen zeggen!” Zij schaamde zich ervoor! 
Maar mijn vader zei: “Heel goed gedaan, Jo!” Een paar dagen later kwam er een 
bus voorgereden. Er stapten mensen uit met witte schorten voor, die een emmer 
met wit spul meedroegen. En toen moesten we ons helemaal uitkleden en werden 
we van top tot teen met dat spul ingesmeerd. Bij geen van de buren in de straat 
was sprake van schurft, zo leek het. Maar terwijl het busje bij ons voor stond, 
kwam de één na de ander naar buiten om te vragen of ze ook geholpen konden 
worden! Hadden ze hun schaamte toch nog overwonnen!
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